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Kritériá FSVaZ UKF v Nitre na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie  
titulu docent a na získanie titulu profesor v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia 

(schválené uznesením č. 02/01/2022 Vedeckej rady FSVaZ UKF v Nitre dňa 2. júna 2022  
a uznesením č. 5/15/2022 Vedeckej rady UKF v Nitre dňa 16. júna 2022, s účinnosťou od 1. septembra 2022) 

AKTIVITY doc. prof. 

I. Pedagogická činnosť     
pedagogická činnosť na vysokej škole (roky) v rozsahu najmenej polovice 
ustanoveného týždenného pracovného času 3 6 

pedagogická činnosť na UKF (roky)1 1 2 
časový interval od PhD. – doc./doc. – prof. (roky) 3  3 
vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet) 5 10 
zavedenie predmetu študijného programu bakalárskeho, magisterského alebo 
doktorandského štúdia za ostatných desať rokov  

1 2 

II. Vedecká škola     
počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom študijnom odbore   2 
školenie doktorandov po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom 
odbore 

 1 

nové výsledky vo vzdelávaní alebo vo vede, resp. umení, ktoré významne 
ovplyvnili rozvoj odboru a takto sú hodnotené odbornou komunitou  1 

III. Publikačná činnosť     
III. 1 Knižné publikácie2 3 6 
vedecké monografie  
AAA, AAB, ABA, ABB/V1, V2 

 1 2 

vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty 

ACA, ACB, BCI/P1 
 3 

učebnice pre základné a stredné školy  
BCB/P1 

  

odborné a ďalšie knižné práce 
BAA, BAB, EAI, EAJ, FAI, CAA, CAB/O1, U1 

  

III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské osvedčenia, patenty 
a objavy 

10  20  

vedecké a odborné práce evidované v databázach  WOS a Scopus 
ADC, ADD, AEG, AEH, ADM, ADN, BDC, BDD, BDM, BDN, CDC, CDD/ V3, O3, U3 3 6 

vedecké a odborné práce  mimo databáz WOS a Scopus ADE, ADF, BDE, BDF, CDE, 
CDF/V3, O3, U3 

    

autorské osvedčenia, patenty a objavy 
AGJ/D 

  

III. 3 Ostatné recenzované publikácie  
domáce/zahraničné 10 20 

kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách a učebniciach 
a učebných textoch3 

ABC, ABD, BBA, BBB, ACC, ACD, BCK/V2, O2, P2 
  

vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch a monografiách  
AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH/V2 

  

iné publikácie/I2     
III. 4 Publikácie medzinárodnej úrovne podľa SAAVŠ4   
vedecké práce kategórie A, A+, A- 3 6 
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť5 30  60  
citácie v publikáciách evidovaných v databázach  WOS a Scopus/1 5 10 
citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz WOS a Scopus/2   
ďalšie ohlasy/3   
V. Koordinácia, riešenie výskumných a vzdelávacích projektov, resp. 
vedenie výskumných alebo umeleckých tímov 

2 4 

Medzinárodné   1 
Národné   

 

                                                           
1  externý uchádzač dokladuje priamu pedagogickú činnosť na UKF alebo ďalšie akademické aktivity vrátane vedeckých, ako napr. spoločné projekty 

a publikácie, vedenie a oponovanie záverečných prác, školenie doktorandov, atď. 
2  zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov), podiel uchádzača 

je minimálne 3 AH 
3  kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie 
4  úroveň výstupov a hodnotenie autorského vkladu sú definované v prílohe 
5  vylučujú sa autocitácie 
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Povinnou  prílohou k žiadosti uchádzača na získanie titulu profesor je predloženie aspoň troch odporúčacích písomných 
referencií od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, pričom 
v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom 
kontexte.  

Povinnou prílohou žiadosti externého uchádzača o získanie titulu docent a titulu profesor  je stanovisko vysokej školy, 
na ktorej uchádzač pôsobí. Príslušná vysoká škola sa v stanovisku vyjadri k vedeckému a pedagogickému profilu 
a potvrdí  bezúhonnosť uchádzača. 

 

 

 

 

Príloha: Kritériá na hodnotenie úrovne výstupov tvorivej činnosti 
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A+ špičková medzinárodná kvalita 
 publikácie v časopisoch registrovaných v databáze Web of 

Science, ak sú na ne evidované citácie (bez autocitácií), zverejnené 

v databáze Web of Science v min. počte 5 

 vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách a 

registrované v databázach Web of Science alebo Scopus, ak sú na 

ne evidované citácie zahraničných autorov (bez autocitácií), 

zverejnené v databáze Web of Science v min. počte 5 

A významná medzinárodná kvalita 
 publikácie v časopisoch registrovaných v databáze Web of 

Science, ak sú na ne evidované citácie zahraničných autorov (bez 

autocitácií), zverejnené v databáze Web of Science v min. počte 2 

 publikácie v časopisoch registrovaných v databáze Web of Science 

CC 

 vedecké monografie a kapitoly v monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách, v svetovom jazyku a registrované 

v databázach Web of Science alebo Scopus, ak sú na ne evidované 

citácie zahraničnými autormi (bez autocitácií), zverejnené v 

databáze Web of Science v min. počte 2 

A- medzinárodne uznávaná kvalita 
 publikácie registrované v databázach Web of Science alebo 

Scopus, ktoré nie sú zaradené v kategórii A+ alebo A  

 vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, 

ktoré nie sú zaradené v kategórii A+, A 

B národne uznávaná kvalita 
 vedecké monografie a vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách  

 publikácie z medzinárodných konferencií venovaných oblastiam 

výskumu  

 publikácie v ostatných časopisoch  

Doplňujúce kritériá  

 pri všetkých úrovniach kvality výstupu (A+, A, A-, B) musí byť splnené aspoň jedno kritérium originality: nové 

empirické zistenia a/alebo nový materiál; nový a/alebo zložitý výskumný problém; inovatívne výskumné 

metódy, metodiky a/alebo analytické techniky; nápadité a kreatívne možnosti riešení; nové argumenty a/alebo 

nové formy vyjadrovania, formálne inovácie, interpretácie a informácie; nové typy údajov, s ktorými pracujú 

a/alebo rozvíjajú teoretické poznatky alebo analýzy doktrín, politiky alebo praxe a nových foriem prejavu  

 


